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Inleiding – update coronacrisis
Hierbij ontvangt u een update over een aantal verschillende zaken. Onze vorige mailing was van
16 september 2021.
Schaken en coronamaatregelen – wijziging protocol nav maatregelen vanaf 25 september
In onze vorige mailing hebben we u geïnformeerd over een aantal versoepelingen in de
coronamaatregelen die geldig zijn vanaf 25 september.
In diezelfde mailing hebben wij aangegeven dat maatregelen van de Rijksoverheid het er niet altijd
eenvoudiger op maken, met name voor schaakverenigingen die spelen in horeca-accommodaties.
Dit laatste vanwege het CTB (Coronatoegangsbewijs) dat verplicht is in de horeca.
N.a.v. twee aangenomen moties vanuit de Kamer is er met betrekking tot het
coronatoegangsbewijs en de horeca in de sport inmiddels meer duidelijkheid vanuit het Ministerie
van VWS. NOC*NSF heeft daarop het ‘Protocol verantwoord sporten’ aangepast en de KNSB
heeft haar protocol ook aangepast.
Dit heeft geleid tot een belangrijke wijziging ten aanzien van de schaaksport en het CTB
(Coronatoegangsbewijs).
De onderstaande tekst is volledig overgenomen uit het aangepaste ‘Protocol Verantwoord
Schaken’.
Coronacheck
Vanaf 25 september 2021 is voor sport de hoofdregel dat een coronatoegangsbewijs (CTB) niet
verplicht is.
Voor schaken kunnen er uitzonderingen zijn op deze hoofdregel, bijvoorbeeld omdat een
vereniging speelt op een locatie waar een CTB wel verplicht is.
Een aantal schaakverenigingen speelt in een horecalocatie, waar een CTB wel verplicht is. Voor
sporten op een horecalocatie heeft NOC*NSF het protocol per 25 september a.s. aangepast na
overleg met het ministerie van VWS. Dit om zo helder mogelijk te krijgen onder welke
voorwaarden sport kan worden uitgezonderd van de CTB-plicht in de horeca. De tekst uit dit
protocol luidt:
Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een
coronatoegangsbewijs. Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk
om een deel van de sportkantine/sportaccommodatie en de daarin aanwezige horeca af te
scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine/sportaccommodatie gebruikt kan blijven
worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden
gedeelte voor de horeca daarbinnen zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.
Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:
• voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor
horeca;
• wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart en in een
café/restaurant.
Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:
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•
•
•

voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horecagedeelte;
voor het beoefenen van sport in bijv. buurthuizen, mits het horeca gedeelte afgescheiden is
van de andere activiteiten.

Advies voor schaakverenigingen naar aanleiding van dit protocol:
• Als uw vereniging in een horecalocatie, een buurthuis of vergelijkbaar speelt waar als
hoofdregel het tonen van een CTB geldt, kunt u in overleg treden met de uitbater/verhuurder
of het schaken in een van de horeca afgescheiden gedeelte van het gebouw mogelijk is.
• Als het niet mogelijk is om een afgescheiden gedeelte te gebruiken voor het schaken, dan is
een CTB verplicht. Informeer in geval van externe competities dan tijdig de tegenstander.

We realiseren ons dat dit voor verenigingen een behoorlijke impact kan hebben op het spelen van
interne- en externe competities. De KNSB volgt in het coronabeleid het beleid van de
Rijksoverheid en NOC*NSF.
Zie hier de FAQ van NOC*NSF die betrekking hebben op hoe we binnen de sport omgaan met het
CTB. https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgesteldevragen#msdynttrid=hfKZMRkjK2m4Mr2fkn74WwH_zb22F7c5Nzl4-4lWmt4
Het ‘Protocol Verantwoord Schaken’ dat ingaat op 25 september vind u hier: XXXXX
Mulier instituut – 4e peiling onder verenigingen
Graag nodigen we u uit om onderstaande vragenlijst over de gevolgen van de coronacrisis voor
uw vereniging in te vullen. Samen met NOC*NSF en het ministerie van VWS zijn we benieuwd
naar de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van het aantal leden en vrijwilligers,
het aanbod van de vereniging, de financiële positie en uw visie op de toekomst van de vereniging.
Hiermee helpt u ons bij het creëren van een beter beeld van de behoeften van sportverenigingen
in deze tijd.
Omdat de vragenlijst door meerdere partijen wordt uitgezet, kan het zijn dat uw vereniging
meerdere keren een uitnodiging voor de vragenlijst ontvangt. Het is de bedoeling dat per
vereniging de vragenlijst 1 keer wordt ingevuld.
Voor de verenigingen bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de vragenlijst aan te geven
dat ze een e-mail willen ontvangen met hun antwoorden op de vragen. De vragenlijst staat
(voorlopig) tot 6 oktober open. We verwachten een invultijd van ongeveer 10-15 minuten.
Voor de bonden bestaat weer de mogelijkheid om een tabellenrapportage te ontvangen met de
resultaten van hun verenigingen op de vragenlijst.
Wij willen u vragen om mee te werken aan deze peiling. De link vind u hier:

https://2gather.dubinterviewer.com/q?Quest=2176
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